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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα     21.10.2015     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  &  Αριθ. Πρωτ. 373759/27-10-2015       
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
            
 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     
                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                             ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  
ΤΜΗΜΑ       : Προμηθειών          
Ταχ.  Δ/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ     ΠΡΟΣ:           ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
Πληροφορίες  : Ε. Κατσαριώτη                      
Τηλέφωνο      : 210  5217  327               
FAX               : 210  5217  315           
          
                        

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση  του 
έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης , για ένα έτος, του κτηρίου ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & 
Ε.ΔΕ. του Ε.ΤΑ.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του 
ποσού των 20.000 €»  
 

 
 Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε 
βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) με έδρα την οδό Μάρνη 22 Αθήνα, σας προσκαλεί 
να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση  του έργου παροχής υπηρεσιών 
ασφάλισης , για ένα έτος, του κτηρίου ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.ΔΕ. του Ε.ΤΑ.Α. επί της οδού 
Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με τη σύναψη σύμβασης. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα 
στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών και διαθέτουν την σχετική εν ισχύ άδεια λειτουργίας. 

 
Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο που θα καλύπτει πλήρως 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους και την περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών του συνημμένου 
Παραρτήματος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η χαμηλότερη τιμή.  
 
             Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του 
προσφέροντος, την ημερομηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την ανάθεση του 
έργου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης , για ένα έτος του κτηρίου ιδιοκτησίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.ΔΕ. 
του Ε.ΤΑ.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα». 
 
             Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων 
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος τμήμα Πρωτοκόλλου, μέχρι την Τρίτη 
03.11.2015 και ώρα 10:00 π.μ. (υπόψη του Τμήματος Προμηθειών).  

 
Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και το ποσό θα αφορά τα ολικά ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων φόρων, 

δικαιωμάτων κ.λ.π. Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  
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Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να 
παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα Προμηθειών». 

 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 10 π.μ. της 3ης.11. 2015 δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
  

     Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 
 

Α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως ΦΕΚ 
ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ κλπ) και επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος 
για φυσικά πρόσωπα. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
αναφέρονται: 
 τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  
 ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και 

τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία 
τριετία. 

 ότι ο  προσφέρων διαθέτει εμπειρία σε ανάλογης φύσης υπηρεσίες. 
.  

Γ) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Δ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας 
Ε) Πιστοποιητικό εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνιστικής 
διαδικασίας από το οποίο θα προκύπτουν οι κλάδοι ασφάλισης για τους οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια 
λειτουργίας και η μη ανάκληση της από την  Τράπεζα της Ελλάδος. 
Στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
επιβεβαιώνεται η αντασφαλιστική κάλυψη για το συγκεκριμένο ακίνητο & θα αναφέρεται η αντασφαλιστική εταιρεία. 

 
 

 Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στις  03.11.2015  και ώρα 10:30 στο Τμήμα 
Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.  
 
Σύμφωνα με την απόφαση επί του 7ου θέματος της 365ης /16.09.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 
7ΛΚ7ΟΡΕ1-0ΓΘ)  εγκρίθηκε η προϋπολογισθείσα αξία των 20.000€ για την ασφάλιση του κτηρίου ιδιοκτησίας των 
Τομέων Μηχανικών & Ε.ΔΕ. του Ε.ΤΑ.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα, για ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Κτήρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) (18.000€) και ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (2.000€), για ένα έτος με δυνατότητα λύσης του ασφαλιστηρίου όταν ολοκληρωθεί ο 
διαγωνισμός της Ενιαίας Ασφάλισης των ακινήτων του Ε.Τ.Α.Α . 

 
Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης για το έτος 2015 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 523 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΚΠΝΟΡΕ1-9ΟΦ) ποσού 5.000,00  € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του  
κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.ΔΕ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.- στον ΚΑΕ: 0892.00 οικον. έτους 2015.  Για το 
οικονομικό έτος 2016 σύμφωνα με την απόφαση επί του 7ου θέματος της 365ης /16.09.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. εγκρίθηκε  η δέσμευση του ποσού των 15.000€ στον προϋπολογισμό του Τομέα ΚΑΕ: 0892.00 του έτους 
2016 

 
Η καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνεται ανά τρίμηνο και οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος 

είναι οι εξής: 
 Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 N.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 N. 4146/2013 
(Α.90)).  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10%, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Παρακράτηση φόρου 8% στην παροχή υπηρεσιών στο στην καθαρή αξία του τιμολογίου, μετά την 
αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 
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 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης με τον 
Ανάδοχο. 

 
Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα 
δεσμεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 

 
Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται από τον κ. Χαρ. Λυμπερά, τηλ: 210-5217301,  

fax: 210-5217315 και από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, από την κ.  
Ε. Κατσαριώτη τηλ: 210-5217327, fax: 210-5217315. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

                                                        ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του κάτωθι  περιουσιακού στοιχείου των 
Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α  
 
             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ-ΑΘΗΝΑ  
 

Πρόκειται για νεόδμητο, ιδιόκτητο πολυώροφο κτήριο επί της πλατείας Κλαυθμώνος συνολικού 
εμβαδού 6.119,47 m2.  

Τα στοιχεία του ακινήτου έχουν ως εξής: 
 Αριθμός Αδείας: 1207/1999, Πολεοδομία Δήμου Αθηναίων 
 Έτος Περάτωσης: 2013 
 Κατασκευαστική αξία: 11.961.080,15€ 
 Αντικειμενική Αξία: 14.561.479,47 €. Ανάλυση αντικειμενικής αξίας:  

 

ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ 
ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Π. 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-
5 , ΑΘΗΝΑ, 

10561 

ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΠΑΤΑΡΙ, 1ος - 
7ος ΟΡΟΦΟΣ m2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΥΠΟΓΕΙΟ 647,72   1.208.800,97 € 
ΙΣΟΓΕΙΟ 788,48   2.588.737,54 € 
ΠΑΤΑΡΙ 587,11   1.369.610,21 € 

1ος ΟΡΟΦΟΣ 570,89   1.282.447,30 € 
2ος ΟΡΟΦΟΣ 643,78   1.446.187,39 € 
3ος ΟΡΟΦΟΣ 650,97   1.462.339,01 € 
4ος ΟΡΟΦΟΣ 597,33   1.393.451,42 € 
5ος ΟΡΟΦΟΣ 739,88   1.725.992,06 € 
6ος ΟΡΟΦΟΣ 550,67   1.284.602,98 € 
7ος ΟΡΟΦΟΣ 342,64   799.310,59 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6.119,47 14.561.479,47 € 
Στην ανωτέρω αντικειμενική αξία, πέραν της αξίας των κτισμάτων δεν συμπεριλαμβάνεται 
πρόσθετη αξία οικοπέδου γιατί έχει εξαντληθεί ο συντελεστής  δόμησης και προκύπτει αρνητικό 
αποτέλεσμα στο φύλλο υπολογισμού της αξίας του οικοπέδου με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και 
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.  

 Συνολικό Εμβαδόν: 6.119,47 m2 
 Εξοπλισμός: αξία 841.200,00€.  
 Χρηματοκιβώτιο: το φυλασσόμενο ποσό κυμαίνεται  στις  200.000,00€.  
 Το κτήριο χρησιμοποιείται εξ’ ολοκλήρου για τα γραφεία/ Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ. Στον 

4ο όροφο συστεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ και τα γραφεία τους καταλαμβάνουν 
191,74 m2.  

 Το κτήριο φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και διαθέτει σύστημα 
συναγερμού, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.  
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Α/
Α 

ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΣΕ € 

ANTIKEIMENI
KH  

ΑΞΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ 

€ 

ΑΞΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΕ € 
ΧΡΗΜ/ΤΙΟ 

1 
Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

3-5 ΠΛ. 
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

6.119,47 
 

11.961.080,15 
 

14.461.479,00 841.200,00 200.000,00 

 
 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με ημερομηνία 
έναρξης εντός πέντε εργάσιμων ημερών προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης σε αυτόν 
της απόφασης κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας  από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.   
Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα λύσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου  αζημίως, πριν την λήξη του συμβατικού 
χρόνου αυτού, όταν ολοκληρωθεί ο δημόσιος διαγωνισμός της Ενιαίας Ασφάλισης των ακινήτων το. Σε αυτή την 
περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλίστρων μόνο για την διάρκεια του χρόνου ασφάλισης. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Οι υπηρεσίες που θα ανατεθούν στον ανάδοχο: 

 Ασφάλεια Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων (για κτήρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό) & 
 Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης  

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για το κτήριο και τον εξοπλισμό του θα αφορούν στους παρακάτω κινδύνους: 
1. Πυρκαγιά 
2. Σεισμό 
3. Ζημιά από Καπνό και Ζημιές Πυρόσβεσης 
4. Βραχυκύκλωμα 
5. Ευρεία Έκρηξη 
6. Κεραυνό 
7. Θύελλα 
8. Καταιγίδα 
9. Πλημμύρα 
10. Κλοπή 
11. Κλοπή διά Ρήξεως ή Αναρριχήσεως σε Α’ κίνδυνο 
12. Διάρρηξη  
13. Υπερχείλιση ή Διαρροή Δεξαμενών, Σωληνώσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης ή Κλιματισμού 
14. Κακόβουλη Βλάβη 
15. Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές 
16. Τρομοκρατικές Ενέργειες 
17. Πρόσκρουση Οχήματος 
18. Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων από αυτό 
19. Αποκομιδή Συντριμμάτων 
20. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων  
21. Θραύση Υαλοπινάκων 
22. Καθίζηση Εδάφους 
23. Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό 

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για το κτήριο: 14.561.479,47€.  
Ασφάλιση εξοπλισμού στο ποσό των 841.200,00€ & 
 Ασφάλιση χρηματοκιβωτίου στο ποσό των 200.000€. 

 Θα προσφέρεται πλήρης κάλυψη για σεισμό επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.  ( δηλαδή 
μηδενική (0%) απαλλαγή στις καλύψεις του σεισμού επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου).  
- Στην κλοπή  κάλυψη σε Α’ κίνδυνο :  250.000€ 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άμεσα την σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου, για παράβαση εκ 
μέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύμβαση, καθώς και να αξιώσει την καταβολή 
αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία του.  

Η ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να 
ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το 
Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 
Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύει αζημίως τη σύμβαση, με έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου 
προ δέκα (10) ημερών,  όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της ενιαίας ασφάλισης των περιουσιακών του στοιχείων, 
καθώς και όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών του κ.λ.π.).  
 
 


